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الفهد إلى ماكاو حلضور اجتماعات »األوملبي اآلسيوي«

أزرق الصاالت يخسر بصعوبة أمام التشيك في كأس العالم

وقلص الطويل الفارق بتسجيله 
الثاني بعد تسديدة قوية  الهدف 
عجز احلارس التشيكي ليبور عن 

االمساك بالكرة لتدخل مرماه.
وتلقى شاكر املطيري البطاقة 
احلمراء قبل 30 ثانية من النهاية 
التشيكي  بسبب مخاش����نته مع 

لوكاس ريستار.
من جه����ة اخرى يغادر صباح 
اليوم رئيس احتاد الكرة الشيخ 
د.طالل الفه����د متوجها الى ماكاو 
حلضور اجتماعات املجلس االوملبي 
اآلسيوي التي ستقام هناك حتى 

8 اجلاري.
وكان الفهد قد وصل الى بانكوك 
صباح أول من أمس للشد من أزر 
العب����ي منتخبن����ا الوطني لكرة 
الصاالت املشارك في بطولة كأس 
العالم والتي حتتضنها تايلند حتى 
18 اجلاري مبشاركة 24 منتخبا من 

مختلف قارات العالم.
ومن املقرر أن يعود الفهد الى 
بانك����وك مرة أخرى بع����د انتهاء 
اجتماعات املجلس االوملبي اآلسيوي 
في صباح ي����وم 9 اجلاري حيث 
س����يخوض »أزرق الصاالت« في 
اليوم مبارات����ه االخيرة في  ذات 
الدور التمهي����دي مبواجهة مصر 
وهو ما يعن����ي غيابه عن املباراة 
الثانية ملنتخبنا أمام صربيا بعد 

غد الثالثاء.
وحرص مدير »أزرق الصاالت« 
كامل الشمري ورئيس اجلهاز الطبي 
د.علي الشمالي على دعوة جميع 

هائال على مرم����ى االزرق وجنح 
حيدر في ابع����اد الكرة عن مرماه 

في اكثر من مناسبة.
واستطاع العبو االزرق مللمة 
صفوفهم، وأضاع املطيري فرصة 
تعديل النتيجة، حيث جنح احلارس 
التشيكي ليبور غيرساك في ابعاد 
الكرة عن مرماه، ثم تبعها املسبحي 
بتسديدة قوية مرت بجانب القائم 

االيسر للحارس التشيكي.
وبذل العبو االزرق جهودا كبيرة 
من أجل قلب الطاولة على التشيكيني 
بيد أن محاوالتهم باءت بالفش����ل 
بسبب صالبة الدفاع التشيكي الذي 
لم يترك العبينا يسددون دون أن 
تكون هناك مضايقة كبيرة عليهم 

حتى في خط منتصف امللعب.
الثان����ي، عزز  الش����وط  وفي 
املنتخب التش����يكي تقدمه بهدف 
عن طريق مايكل بيليتش والذي 
اس����تغل خطأ دفاعي اخر لتسكن 

شباك حيدر.
الثالث  التشيك هدفه  وأضاف 
بعد هجمة مرتدة سريعة ومتكن 
توماس كودليكا من االنفراد بحارس 
االزرق حيدر ليضع الكرة في شباكه 

بسهولة.
وحت����رر العب����و االزرق م����ن 
الضغوط وبعد عدة محاوالت سجل 
حمد العوضي هدف منتخبنا االول 
في املب����اراة والبطولة اثر هجمة 
منظم����ة تبادل خالله����ا الكرة مع 
الطويل ووضعها قوية في شباك 

احلارس التشيكي.

جتدر االشارة الى أن فونسيكا 
يلجأ الى مساعده كارلوس كورونا 
من أجل الترجمة من االس����بانية 
الى االجنليزية بسبب ضعفه في 

هذه اللغة.
 يح����اول الالعب����ون اخلروج 
قليال من أجواء التفكير والضغط 
بسبب أهمية بطولة كأس العالم 
لدى أي العب وذلك من خالل غناء 
بعض األغاني الوطنية املعروفة في 
حافلة الفريق، باالضافة الى ترديد 
املتداولة بني جماهيرنا  األهازيج 
في مدرجات مالعبنا احمللية لرفع 

احلماس لديهم.
ويب����رز ف����ي تأدي����ة أهازيج 
اجلماهي����ر كل م����ن عبدالرحمن 
الطويل وعبدالرحمن املس����بحي 
البط����ي ويتقم����ص بقية  وعلي 
زمالئهم دور »الكورال« فقط للرد 

على كل مقطع.
الليبي  املنتخ����ب  ويخ����وض 
مواجهة في غاية الصعوبة عندما 
العالم في  البرازيل بط����ل  يالقي 
اللعب����ة 4 مرات � رقم قياس����ي � 
ضمن املجموع����ة الثالثة في ال�5 
مساء اليوم بالتوقيت احمللي لدولة 

الكويت.
وف����ي ذات املجموع����ة، تلعب 
البرتغال مع اليابان في ال�3 عصرا، 
وضمن املجموع����ة األولى تالقي 
پاراغواي منافس����تها كوستاريكا 
في ال� 1 ظهرا، ويلتقي مستضيف 
البطولة تايلن����د مع اوكرانيا في 

ال�3.

الالعبني للجلوس في الفندق قبل 
النوم للحديث  الى  موعد ذهابهم 
معهم م����ن دون تواج����د اجلهاز 

الفني.
وفتح الشمري املجال لالعبني 
للحديث عن كل ما يجول بخواطرهم 
إلبعاد الضغط النفسي قبل خوض 
املباراة األولى في املونديال مبواجهة 
التشيك، ولم يأخذ التجمع الصفة 
الرس����مية حي����ث كان أش����به ب� 
»ديوانية« لتحفيز الالعبني والرفع 
م����ن معنوياتهم ولتعزيز عنصر 

التفاهم والتجانس بينهم.
يقوم مش����رف األزرق ناصر 
احلمادي بجهود كبيرة في سبيل 
توفير جميع مستلزمات اجلهازين 

الفني واالداري والالعبني.
الوقت في  وس����ابق احلمادي 
اليوم����ني املاضيني من أجل ايجاد 
محالت للخياطة واملالبس الزالة 
بع����ض الش����عارات الت����ي كانت 
موجودة عل����ى فانيالت الالعبني 
وهي مرفوضة طبقا لقواعد وقوانني 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
التي تنص على وجود ش����عاري 
املنتخب والشركة املصنعة للمالبس 

فقط.
وميتلك مدرب »أزرق الصاالت« 
االس����باني لويس فونسيكا حسا 
كبيرا من الفكاهة وهو ما يجعله 

قريبا من الالعبني.
ويق����وم فونس����يكا مبداعبة 
الالعبني واطالق النكت التي تثير 
الضحك بني جميع أعضاء الوفد.

الوطني لكرة  خسر منتخبنا 
الصاالت مباراته األولى في كأس 
املقامة حالي����ا بالعاصمة  العالم 
التايلندية بانكوك بعد س����قوطه 
أمام التشيك 2 - 3 ضمن مباريات 
اجلول����ة االفتتاحي����ة للمجموعة 
اخلامسة، وسجل هدفي االزرق حمد 
العوضي وعبدالرحمن الطويل بعد 
أن تقدم التشيك بفارق 3 أهداف.

وبدأ مدرب »األزرق« االسباني 
لويس فونسيكا املباراة بتشكيلة 
مكونة من هاني حيدر في حراسة 
املرمى وعبدالرحمن املسبحي واحمد 
الطويل  الفارس����ي وعبدالرحمن 

وشاكر املطيري.
وظهر على العب����ي منتخبنا 
ارتباكه����م الكبير عن����د امتالكهم 
الكرة السيما وأنهم للمرة األولى 
يلعبون في بطولة من هذا احلجم، 
اذ مال����وا لالس����تعجال كثيرا في 
التمرير دون تركيز وهو ما تسبب 
في تش����كيل خطورة كبيرة على 

مرمى منتخبنا.
وبعد مرور دقيقتني س����نحت 
فرصة ثمينة للفارس����ي بالقرب 
من املرم����ى بيد انه افتقد التركيز 
املطلوب مما تس����بب في اضاعته 

للكرة بطريقة غريبة.
وتلقت ش����باك االزرق الهدف 
االول عن طريق التش����يكي مارك 
كوبسكي مستغال خطأ في التنظيم 
الدفاعي ولم يتمكن حيدر من منع 

الكرة من هز الشباك.
وشكل املنتخب التشيكي ضغطا 

عبدالرحمن املسبحي وعبدالرحمن الطويل يطبقان على ييري نوڤوتنيعبدالرحمن الوادي يحاول إيقاف التشيكي ماريك كوبيكي

الفهد يتابع حالة العبي كرة املاء
جاء وقع خبر انقالب حافلة املنتخب الوطني لكرة 
املاء مؤملا على بعثة ازرق الصاالت، وفور وصول 
رئيس االحتاد الشيخ د.طالل الفهد أجرى اتصاال 

هاتفيا برئيس احتاد السباحة الشيخ خالد البدر 
وأمني سر االحتاد حسني املسلم باسمه وبالنيابة 

عن بعثة ازرق الصاالت لالطمئنان على حالة 
منتخب كرة املاء، فقد كان القلق هو السائد على 

اجلميع وابتعدوا عن التركيز في احلصة التدريبية 

األخيرة التي خاضوها قبيل لقاء اليوم أمام منتخب 
التشيك، وعاد لهم االطمئنان بعد االتصال الذي 

أجراه الفهد للوقوف على الوضع الصحي ملنتخب 
كرة املاء.

كما قام الفهد باالتصال برئيس الوفد حمود 
الهاجري لالطمئنان على الوضع الصحي لالعبني 

املصابني واملدرب، حيث كانت املتابعة بصورة 
مستمرة للعمليات اجلراحية التي أجريت للبعض 

من الالعبني واملدرب بسبب الكسور التي تعرضوا 
لها نتيجة انقالب احلافلة التي كانت تقلهم، وحتى 
ساعات الصباح األولى من أمس كانت االتصاالت 

مستمرة لنهاية العمليات اجلراحية التي متت 
بنجاح.

وناشد الفهد باسمه وبالنيابة عن جميع أعضاء وفد 
ازرق الصاالت أهل الكويت بالدعاء ألبنائنا بالشفاء 

العاجل وعودتهم ساملني معافني ألرض الوطن 

الغالي، قائال »هلل احلمد واملنة بعد ان اطمأنينا على 
الوضع الصحي البنائنا العبي كرة املاء ومدربهم 
من خالل االتصاالت املستمرة مع ادارة الوفد، ال 
منلك في هذه اللحظة إال ان نتضرع للباري عز 

وجل حتى يلطف بهم ويشفيهم مما أصابهم، وهو 
القادر على كل شيء واملؤمن مبتال، وأناشد جميع 

اهل الكويت بالدعاء لهم حتى يعودوا ساملني ألهلهم 
ومحبيهم بأسرع وقت«.

انطالق نهائيات دوري املدارس اليوم

األهلي يواجه الترجي.. واجلبالية ال متنع أي العب من االنتقال للدوري اإلسرائيلي
حتت شعار »الفوز وحده ال 
يكفي« يخوض فريق الكرة بالنادي 
األهلي مباراة الذهاب املرتقبة أمام 
الترجي التونسي على استاد برج 
العرب باإلسكندرية في الثامنة من 
مساء اليوم بتوقيت الكويت في 
صراع مثير على لقب بطولة دوري 
أبطال أفريقيا، ويس���عى األهلي 
إلى حشد جميع إمكانيات العبيه 
وخبرة جنومه الكبار في مباراة 
اليوم لتحقيق الفوز الذي يريده 
في لقاء »تقرير املصير«، فمباراة 
اليوم مبثابة لقاء كؤوس ال يقبل 
القسمة على اثنني، لذلك لم يعد 
أمام األهلي سوى حتقيق الفوز 

في ه���ذه املباراة بهدفني نظيفني 
على األقل، لتسهيل مهمة الفريق 
في مباراة العودة التي ستقام يوم 
17 من الشهر اجلاري على ملعب 

رادس بتونس.
وتعد ه���ذه املباراة هي األهم 
الى  لدى األهلي حاليا للوصول 
املراد من البطولة القارية األولى، 
وهو الوصول الى نهائيات كأس 
باليابان للمرة  العالم لألندي���ة 
الرابعة، لذلك يسعى األهلي إلى 
تصحيح األوضاع وحتقيق فوز 
يرفع املعنويات ملواصلة مشوار 

الفوز بلقب البطولة..
كل هذه األمور ستكون عوامل 

تضاعف من إثارة املباراة وحماس 
»الشياطني احلمر«، وتبقى كلمة 
احلسم متوقفة على كيفية وقدرة 
استغالل الفريق األحمر خبرات 
وإمكاني���ات العبيه، مع التحلي 
بهدوء األعصاب للخروج بالنتيجة 
التي يتمناها. ف���ي املقابل تبدو 
صفوف الترجي ش���به مكتملة، 
وقد أدى الفري���ق مرانه الوحيد 
العرب،  باألمس على ستاد برج 

وفي نفس توقيت املباراة.
وحرص اجلهاز الفني للفريق 
التونس���ي على خلو امللعب من 
جميع احلاضري���ن حرصا على 
التدريبات وعدم كشف  س���رية 

الذي سيخوض  الفكر اخلططي 
به الفريق لقاء اليوم.

قائمة مرتضى

أشعل رئيس الزمالك األسبق 
مرتضى منصور انتخابات النادي 
مبكرا، بعد إعالنه الترشح على 
الرئيس في االنتخابات  منصب 
املقرر لها الصيف املقبل، خاصة 
بعد ان أعلن رئيس النادي احلالي 
ممدوح عباس ع���ن خوضه هو 
اآلخر لتلك االنتخابات مرة أخرى، 
وتض���م القائم���ة املبدئية التي 
سيخوض بها مرتضى االنتخابات 
املقبلة، مدير إدارة العالقات العامة 

واإلعالم باحت���اد الكرة املصري 
عزمي مجاهد، وعضو جلنة الكرة 
بالزمالك أمي���ن يونس، وعضو 
مجلس اإلدارة احلالي أحمد جالل 
إبراهيم، باإلضاف���ة الى الثنائي 
شريف منير حسن وهاني زادة.

م���ن جان���ب آخ���ر، اعترف 
الكرة األول  حارس مرمى فريق 
بنادي بتروجيت املهدي سليمان 
مبوافقته فعلي���ا على االنضمام 
لصفوف فريق ن���ادي »هابويل 
تل أبيب« اإلسرائيلي ملدة موسم 
واحد، وذلك تأكيدا ملا نشر على 
صفحته اخلاصة مبوقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«.

وقال حارس بتروجيت إنه كتب 
الرسمية موافقته  عبر صفحته 
على االنتقال للنادي اإلسرائيلي، 
نافيا أن تكون صفحته تعرضت 
ل� »هك���ر«، مبررا ذلك بالظروف 
االقتصادية التي مير بها بسبب 
توقف النشاط الرياضي، خاصة 
انه ليس لديه أي دخل سوى من 
كرة الق���دم. وقال عضو مجلس 
اجلبالية أحمد مجاهد ان اللوائح 
ال يوجد بها ولو بند واحد مينع 
من انتقال الالعب املصري للدوري 

اإلسرائيلي.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

دينار كويتي.
واس���تعانت اللجنة املنظمة 
بحكام من احتاد كرة القدم لضمان 
احليادية الى جانب تطبيق كافة 
قواعد االحت���اد الدولي املتعلقة 
القدم باستثناء  بسباعيات كرة 

التسلل.
من جهتها أنهت اللجنة املنظمة 
ل���دوري املدارس كاف���ة األمور 
التنظيمي���ة املتعلقة باملباريات 
النهائية، التي ستقام على مدار 
ثمانية أيام بني الفرق ال�12 املتأهلة 
والتي تطمح للوصول إلى املباراة 
النهائية في 13 اجلاري من أجل 
البطولة واحلصول  لق���ب  نيل 
على 12 ألف دينار قيمة اجلائزة 
املخصصة للمركز األول إلى جانب 
بعثة دراسية جلميع افراد الفريق 

البطل.

الفرق والالعبني املشاركني، قررت 
اللجنة املنظمة تخصيص جائزة 
مالية ألفضل جمهور مصاحب 
لفريقه في النهائيات قيمتها ألف 

بتلفزيون الكويت احمللية.
وحرص���ا منها عل���ى زيادة 
التفاعل اجلماهيري مع املباريات 
وحثهم على احلضور لتشجيع 

م���كان واحد بدال من اقامتها في 
م���دارس الفرق املش���اركة، الى 
جانب عرض جميع املباريات على 
الهواء مباشرة على قناة سبورت 

 تنطلق اليوم نهائيات دوري 
القدم  الكويت لك���رة  م���دارس 
مبواجهتني، جتمع األولى ثانوية 
خالد الزي���د مع ثانوية اجلميل 
الرابعة والنصف، والثانية  في 
ثانوية صباح السالم مع ثانوية 
ثابت بن القيس في متام اخلامسة 
والثلث مساء، وذلك على مالعب 

أكادميية حسن ابل.
وتدشن النهائيات مبرحلة دور 
ال� 16 التي تتنافس فيها 8 اندية 
فيما تأهلت أربعة أندية أخرى 
إل���ى دور الثمانية تلقائيا وهي 
خليفة اجل���ري وانس بن مالك 
وعبداهلل العسعوسي وعبداهلل 

اجلابر الصباح.
النهائي���ات بعض  وتش���هد 
املتغيرات التي طرأت على املسابقة 
ابرزها اقامة جميع املباريات في 

الفرق جاهزة للنهائياتأعضاء اللجنة املنظمة يتابعون التفاصيل

الشيخ تركي اليوسف مع حارس الكويت السابق خالد الفضلي

n.alenzi@alanba.com.kw في املرمى
ناصرالعنزي

ما نريده من االنتخابات..
بعد ان وضعت انتخابات األندية أوزارها عليهم أن يلقوا 

خالفاتهم جانبا من اجل مرحلة بناء جديدة فليس من الالئق 
ان تقطع املجموعات الفائزة كل روابط الصلة مع القوائم 
األخرى إذ ان استقطابهم الى جانبهم من شأنه ان يعزز 

العالقات بني الطرفني بل انه يكسب القائمة الفائزة احترام 
اآلخرين لترفعها عن ترسبات اخلالفات، وهذا ما ينبغي ان 

تكون عليه انتخابات أنديتنا ولكن لألسف الكثير من األندية 
عندما حتل بديلة عن املجلس السابق تبطل كل قراراته وتبعثر 

كل أجهزته اللهم ما ندر والعيب برأينا ليس فيهم ألنهم 
يعملون ارضاء ملجموعاتهم التي أوصلتهم للمجلس إمنا العيب 

في آلية التسجيل في عضوية األندية والتي ال تستند الى 
ضوابط وشروط ذات صلة بالشأن الرياضي فالباب مفتوح 

للتسجيل في اجلمعية العمومية لكل كويتي من اجلنسني في 
أي ناد يختاره، فما دخل امرأة طاعنة في السن في انتخابات 

مختصة بكرة القدم واليد والسباحة واجلمباز.
وال ميكن ان نصل الى حلول مرضية آللية العمل في 
االنتخابات إال بالتخصص والعمل االحترافي فاملدرب 

واإلداري والالعب ال ينبغي ان يكون عرضة للرحيل في 
اي وقت يختاره املجلس اجلديد حيث انهم بحاجة الى من 

يضمن حقوقهم فليس من املعقول ان يتم إقصاء مدرب 
ناجح أو اداري متميز بحجة انهما من املجموعة املنافسة، 

كما أن شروط التقدم لعضوية مجلس اإلدارة في انتخابات 
األندية ال يجب ان تقف على تاريخ انتساب املرشح وغيرها 
من الشروط املبسطة إمنا تشمل أيضا سن املرشح ومؤهله 

الدراسي وسجله الرياضي كي نضمن على األقل عضوا فعاال.
وفي انتخابات االحتادات املقبلة فإن األندية أيضا مطالبة 

باختيار ممثليها األكفاء أصحاب االختصاص في اللعبة فال 
يجوز ان نرشح العب كرة قدم في احتاد الكراتيه والعكس 

مثله، وقد عاد نادي الساملية الى أندية التكتل بعد فوز قائمة 
الشيخ تركي اليوسف فيما فقد التكتل نادي الفحيحيل بعد 

تزكية قائمة حمد الدبوس وعادة ما تكون حصة املناصب 
التنفيذية بالتبادل بني أندية التكتل ونتمنى ان تكون 

ترشيحاتهم في مكانها الصحيح واملفترض.

 مؤمتر صحافي لبطولة »زين اليوم«

.. وآخر لـ »إيكيا« الدولية لإلسكواش 

اليوسف يثني على مسيرة الفضلي

إغالق باب التسجيل في بطولة 
علي صباح السالم للرماية اليوم

تعقد اللجنة املنظم���ة لبطولة زين مؤمترا صحافيا في 
الساعة ال� 11 من صباح اليوم وذلك في مقر الشركة الرئيسي 

بالشويخ في السرداب املقرر للمؤمترات.

تعقد »ايكيا الكويت« مؤمترا صحافيا في الساعة ال� 10 من 
صباح اليوم في فندق جي دبليو ماريوت في قاعة الصاحلية 
بالطابق االول للحديث عن بطولة ايكيا الدولية لالسكواش 
بالتعاون مع االحتاد الكويتي لالسكواش واجلمعية الدولية 
حملترفي اللعبة.ويحضر املؤمتر عادل الشمالي املدير العام 

اليكيا الكويت باالضافة الى اعضاء وممثلي االحتاد.

اس���تقبل رئيس نادي الساملية الشيخ تركي اليوسف 
حارس مرمى نادي الكويت واملنتخب الوطني الس���ابق 
خالد الفضلي الذي قدم له دعوة حلضور مباراة اعتزاله 
التي س���تقام يوم 14 نوفمبر اجلاري على س���تاد نادي 
الكويت بني منتخبنا الوطني ونظيره البحريني. واشاد 
تركي اليوس���ف باحلارس الدول���ي خالد الفضلي واثنى 
على ما قدمه للكرة الكويتية من خالل مش���واره طيلة 21 
عاما مع اندية كاظمة والكويت واملنتخب الوطني ومتنى 
له النجاح والتوفيق بعد االعتزال شريطة اال يبتعد عن 

املجال الرياضي.

ينظم نادي الرماية يوم اخلميس في 8 اجلاري كأس 
املغفور له الشيخ علي صباح السالم ويستمر على مدى 
ثالثة أيام متتالية، وقد بدأت األجهزة الفنية واإلدارية في 
االس���تعداد الذي يتناسب مع هذا احلدث الكبير بتحديد 
املواعيد الزمنية للتدريبات واملس���ابقات، وأعدت اللجنة 
الفنية برنامج فعاليات الكأس في مسابقات رمايات »السكيت 
� التراب � الدبل � تراب � املسدس والبندقية الهوائية 10م« 
للرجال والسيدات والناشئني والناشئات.  كما أعدت اللجنة 
املنظمة للبطولة التجهيزات اخلاصة إلخراج احلدث في أبهى 
صوره من خالل جتهيز مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملبي وتوفير املستلزمات اخلاصة بالرماة والراميات، 
ونظرا لكثافة اإلعداد املتوقعة للمشاركة بالكأس فقد مت 
فتح باب التسجيل للراغبني في املشاركة اعتبارا من يوم 
االثنني املوافق 29 املاضي على أن يغلق باب التسجيل مساء 
الي���وم األحد، حيث تبدأ جلان التحكيم في إجراء القرعة 
وتوزيع املجموعات. وقال عبيد العصيمي أمني السر العام 
إن كأس املغفور له الشيخ علي صباح السالم � طيب اهلل 
ثراه � لها مكانة خاصة لدى أسرة الرماية الكويتية لذلك 
فإن مجلس اإلدارة يحرص على إدراجها س���نويا ضمن 

برنامج بطوالت موسمه الرياضي احمللي.

يحيى حميدان 
موفد »األنباء« 

بانكوك 


